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ΑΝΕΝΔΟΣΟ ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ ΙΑΣΡΩΝ  
ΚΑΣΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

 

 
 

Σθν κιρυξθ ανζνδοτου αγϊνα κατά τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ Τγείασ ανακοίνωςε 
ο ΠΛ κατά τθν διάρκεια ςυνζντευξθσ τφπου που παρεχϊρθςε το Διοικθτικό του 
υμβοφλιο με επικεφαλισ τον Πρόεδρο κ. Εμ. Καλοκαιρινό και τθν  ςυμμετοχι των κ. 
Αν.Βαςιάδθ, Γρ.Ροκαδάκθ, τ.Πίνθ, Κ.Αλεξανδρόπουλου, Βλ. Παναγιωτίδθ, και Λωαν. 
Μπαςκόηου.  
Οι αντιπρόςωποι του ΠΛ επεςιμαναν το πλιρεσ αδιζξοδο ςτο οποίο ζχει περιζλκει ο 
διάλογοσ και θ επικοινωνία με τουσ ςυναρμόδιουσ κυβερνθτικοφσ παράγοντεσ, 
ηιτθςαν επιτακτικά   τθν απομάκρυνςθ των Τπουργϊν Τγείασ, Εργαςίασ και Διοικθτι 
ΕΟΠΤΤ ωσ προςϊπων εξαιρετικά επικίνδυνων και καταςτροφικϊν για τθν Δθμόςια 
Τγεία και τθν Περίκαλψθ των πολιτϊν και ζκεςαν δθμοςίωσ προ των ευκυνϊν τουσ, 
τον Πρωκυπουργό και  τουσ Αρχθγοφσ των πολιτικϊν κομμάτων που ςτθρίηουν τθν 
ςθμερινι Κυβζρνθςθ.  
τθν ςυνζντευξθ τφπου ςυμμετείχαν με τοποκετιςεισ τουσ, ευκυγραμμιςμζνεσ ςτισ 
κζςεισ του ΠΛ, ο Πρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ κ. Παν. 
Κατςίκθσ και ο Πρόεδροσ τθσ ΠΟΕΤΠΛΚΑ κ. Μιχ. Βλαςταράκοσ. 
Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνζντευξθσ τφπου που διιρκεςε δφο περίπου ϊρεσ και με τισ 
περαιτζρω διευκρινίςεισ μετά τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν από τουσ δθμοςιογράφουσ, 
οι κζςεισ του Πανελλινιου Λατρικοφ υλλόγου παρουςιάςτθκαν ωσ εξισ: 
 
«Σο νζο Ζτοσ 2012 ξεκινά με εξαιρετικά δυςοίωνεσ προοπτικζσ για τθν δθμόςια Τγεία 
και τθν περίκαλψθ των πολιτϊν εξ αιτίασ των δραματικϊν αδιεξόδων ςτα οποία 
οδιγθςαν οι ανερμάτιςτεσ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ, με το κνθςιγενζσ μόρφωμα του 
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ΕΟΠΤΤ, τισ αδιζξοδεσ παραπλανθτικζσ μεκοδεφςεισ τθσ Διοίκθςθσ του, κακϊσ και με 
τθν ςυνεχόμενθ υποβάκμιςθ του ΕΤ.   
Ιδθ εκδθλϊνεται γενικότερθ  κοινωνικι   αναςτάτωςθ  με τθν ουςιαςτικι 
κατάρρευςθ του κοινωνικοφ κράτουσ,  τθν οποία με πλιρθ αίςκθςθ ευκφνθσ  
επιχειρεί να ανακόψει  με τισ κινθτοποιιςεισ του, ο  Τγειονομικόσ   Κόςμοσ  τθσ 
χϊρασ. 
 
Ο Πανελλινιοσ Λατρικόσ φλλογοσ ανταποκρινόμενοσ ςτθν απαίτθςθ όλων των 
Λατρικϊν υλλόγων τθσ χϊρασ και των υνδικαλιςτικϊν Λατρικϊν Οργανϊςεων, κιρυξε 
Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία από 2 ζωσ 5 Ιανουαρίου 2012  ηθτϊντασ τθν 
άμεςη ανάκληςη τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ 262/16-12-2011 και των ανακοινϊςεων 
του Διοικθτι του ΕΟΠΤΤ (21/12/2011 & 27/12/2011), κακϊσ και  των 2456/3-11-2011 
Κοινϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων που αφοροφν τον  Ενιαίο Κανονιςμό Παροχϊν Τγείασ 
του ΕΟΠΤΤ και τισ αμοιβζσ των ςυμβεβλθμζνων ιατρϊν, που οδθγοφν νομοτελειακά 
τον Κλάδο των Αυτοαπαςχολοφμενων Ελευκεροεπαγγελματιϊν Λατρϊν ςε πλιρθ 
απαξίωςθ και τελικά ςε κατάργθςι του.  
Θ ΆΜΕΘ εφαρμογι  τθσ  ελεφθερησ ςυνταγογράφηςησ και αναγραφισ ιατρικϊν 
πράξεων και εργαςτθριακϊν εξετάςεων, μζςω των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν, για 
όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ ιατροφσ και θ  κακιζρωςθ Γενικήσ υλλογικήσ φμβαςησ του 
ΕΟΠΤΤ με τον Π.Λ.., μετά από επίςθμθ διαπραγμάτευςθ, που κα κακορίηει όλα τα 
ηθτιματα απαςχόλθςθσ, αςφάλιςθσ, αμοιβισ και ελζγχου, θ οποία κα δίδει τθ 
δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ ιατροφσ που επικυμοφν, να ςυμβάλλονται,  αμειβόμενοι  
κατά πράξθ και περίπτωςθ, αποτελοφν αδιαπραγμάτευτεσ διεκδικιςεισ τθσ 
Πανιατρικισ Απεργίασ.  
το απεργιακό πλαίςιο του ΠΛ δυναμικι διεκδίκθςθ αποτελεί θ άμεςη ανάκληςη τησ 
επαίςχυντησ 141282/ 21-12-2011 εγκυκλίου του Τπουργοφ Τγείασ που 
ενεργοποιϊντασ   τισ διατάξεισ του  Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32), επιςθμοποιεί τθν  
αςφδοτθ απελευκζρωςθ του ιατρικοφ  επαγγζλματοσ, εκχωρεί των πρωτοβάκμια 
φροντίδα υγείασ  ςτα  επιχειρθματικά ςυμφζροντα εισ βάροσ των πολιτϊν, καταργεί 
τισ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ Λατρικισ Δεοντολογίασ περί  πλανοδιακισ ιατρικισ και 
ακυρϊνει τθν αποςτολι των Λατρικϊν υλλόγων.  
Απεργιακι απαίτθςθ του ΠΛ είναι και θ διαςφάλιςη των εργαςιακϊν, αςφαλιςτικϊν 
και μιςκολογικϊν δικαιωμάτων των Λατρϊν που υπθρετοφν μζχρι ςιμερα ςτισ 
μονάδεσ Τγείασ του  ΛΚΑ-ΕΣΑΜ.   
Θ αναβάθμιςη του ΕΤ και ο δημόςιοσ χαρακτήρασ του, που με τθν εφαρμοηόμενθ 
πολιτικι οδθγείται νομοτελειακά ςε απαξίωςθ και εκχϊρθςθ ςτα επιχειρθματικά 
ςυμφζροντα, αποτελοφν πρωτεφοντεσ απεργιακοφσ ςτόχουσ του ΠΛ, που  ςυνδζονται 
άμεςα με τθν επιςτθμονικι και υπθρεςιακι διαςφάλιςθ  των υπθρετοφντων ςτα 
νοςοκομεία τθσ χϊρασ Λατρϊν. 
 
Θ Λατρικι Κοινότθτα κατζφυγε ςτο ζςχατο μζςο τθσ Πανιατρικισ  Πανελλαδικισ 
Απεργίασ ζχοντασ πλζον εξαντλιςει  κάκε περικϊριο διαλόγου με τουσ αρμόδιουσ 
κυβερνθτικοφσ παράγοντεσ, οι οποίοι παρά τισ τεκμθριωμζνεσ ειςθγιςεισ των 
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Λατρικϊν Φορζων, εμμζνουν πειςματωδϊσ ςτισ αδιζξοδεσ πρακτικζσ τουσ, που 
οδθγοφν νομοτελειακά ςτθν δραματικι υποβάκμιςθ του επιπζδου περίκαλψθσ των 
πολιτϊν και ςτθν εξακλίωςθ τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ υπόςταςθσ των 
ιατρϊν .    
Ο Πανελλινιοσ Λατρικόσ φλλογοσ  εκπροςωπϊντασ το ςφνολο των Λατρϊν τθσ χϊρασ, 
με πλιρθ επίγνωςθ  και ευκφνθ τθσ κεςμικισ και κοινωνικισ του υπόςταςθσ, 
απευκφνεται ΔΘΜΟΛΑ ςτον Πρωκυπουργό τθσ χϊρασ και τουσ Προζδρουσ των 
Πολιτικϊν Κομμάτων που ςτθρίηουν τθν ςθμερινι κυβζρνθςθ, από τουσ οποίουσ  ηθτά 
να παρζμβουν άμεςα και καταλυτικά αναλαμβάνοντασ τισ ευκφνεσ τουσ και 
ανακοινϊνει τα ακόλουκα: 
 
Α. Κζτει επιτακτικά ενϊπιον του Ελλθνικοφ Λαοφ και ενϊπιον τθσ Πολιτείασ τθν 
δραματική κατάςταςη που ζχει περιζλκει θ Τγεία και θ περίκαλψθ των πολιτϊν, οι 
οποίοι με τισ ςυγκεκριμζνεσ κυβερνθτικζσ μεκοδεφςεισ  εξαπατϊνται και 
απαξιϊνονται κακθμερινά . 
 
Β. Καταγγζλλει ότι ο Λατρικόσ Κόςμοσ τθσ χϊρασ βρίςκεται ςε καθεςτώσ διωγμοφ από 
τουσ  κυβερνθτικοφσ παράγοντεσ, οι οποίοι με τον πλζον απροκάλυπτο, 
περιφρονθτικό  και εκβιαςτικό τρόπο, υποβακμίηουν και απαξιϊνουν τθν 
επιςτθμονικι και επαγγελματικι υπόςταςθ των ιατρϊν. 

Γ. Ηθτά τθν ΑΜΕΗ απομάκρυνςη των πολιτικϊν προϊςταμζνων των  Τπουργείων 
Τγείασ-Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εργαςίασ-Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και του ΕΟΠΥΥ, 
ωσ προςϊπων εξαιρετικά επικίνδυνων και καταςτροφικϊν για τθν Δθμόςια Τγεία και 
τθν Περίκαλψθ των πολιτϊν. 

Δ. Κθρφςςει ανζνδοτο αγώνα εναντίον τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ   Τγείασ και 
Περίκαλψθσ, που μεκοδικά οδθγεί ςε εξόντωςθ τουσ πάςχοντεσ πολίτεσ και ςε πλιρθ 
εξακλίωςθ τουσ Λειτουργοφσ τθσ Τγείασ. 
 
Ε. Καλεί όλουσ τουσ Φορείσ εκπροςϊπθςθσ των εργαηομζνων και των ςυνταξιοφχων 
τθσ χϊρασ, κακϊσ και το ςφνολο του Ελλθνικοφ Λαοφ, να  αντιτάξουν με κάκε τρόπο 
ςθεναρά αντίδραςη ςτισ μεκοδευόμενεσ εισ βάροσ τουσ εξελίξεισ και να απαιτιςουν 
τθν διαςφάλιςθ του αυτονόθτου αγακοφ τθσ Τγείασ, για το οποίο ζχουν πλθρϊςει και 
πλθρϊνουν βαρφτατο τίμθμα από το υςτζρθμα τουσ. 
 
Οι Λατρικοί  φλλογοι, οι Πρωτοβάκμιεσ και Δευτεροβάκμιεσ Λατρικζσ υνδικαλιςτικζσ 
Οργανϊςεισ και όλοι οι ιατροί τθσ χϊρασ, επιβάλλεται να βρίςκονται ςε διαρκι 
εγριγορςθ και αγωνιςτικι ετοιμότθτα  εν όψει των περαιτζρω εξελίξεων,  
προκειμζνου να ακυρϊςουν με τον αγϊνα τουσ τισ μεκοδεφςεισ  αυτϊν που  
επιβουλεφονται τθν ποιότθτα περίκαλψθσ των πολιτϊν  και τθν αξιοπρεπι άςκθςθ 
τθσ Λατρικισ». 
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